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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

ezlonka—zarz^du—powiatits—sckretar:
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu

decyzje administracyjnc w imicniu staresty-.

:MaiQhmi&.i&. dnia JLQUfiW r.
(miejscowosc)

Fbnika—p&wiafri,
j^cej i cztoaka

Uwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisac "niedotYCzy".
Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku
odrebnego i majatiku objetego malzensk^wspolnosci^ majatkowa..
Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica_.
Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
W czeici A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz§sci B zas informacje
niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.

2.

3.

4.

5.

6.

CZ^SC A

Ja, nizej pocdpisaay(a),!lftbV|J^JjQ^
'•J (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

c»

urodzon^(a) ...i.3-., 05.J.Q.&kfy. w..Sj^&CU^W.d
Stt^d&iQnj^
SlJs^&j^
.Of^.....&iaMkCLt!k^.....d^y^.^: <^ko.\:±

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub runkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzertiu dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pemiace fiinkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998 r.
Nrll3, poz.715 i Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 oraz
z2002r. Nrll3, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr62, poz.558, Nrll3, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr214, poz.1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzq.ce w sklad malzenskiej
wspolnosci maja_tkowej lub stan0wi3.ce moj majqtek odrebny:



I.

Zasoby pieniezne:' . <*

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: J..d4.YY.V../4.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

ffife.

papiery wartosciowe: .

^.....MMML
nakwot? (Mj.jMiM^..

1Dom opowierzchni: WQ... m2, owartosci: JSSSJSSSjL tytulprawny mMM.'^koW
2. Mieszkanie opowierzchni:...~ m2, owartosci: ~ tytul prawny

3. Gospodarstwa rolne:

rodzaj gospodarstwa: W^...^M&iip^ ,powierzchnia: .77.
o wartosci: u.A/0..

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Ztego tytuhi-osi^gnalem(?lam) wroku ubieglym przychod Ol\XXt....Q^kJS£UtL
i dochod wwysokosci: lu^....QAlxJ£MM>.

4. Inne nieruchomosci: .

powierzchnia: jdblfllkflJQ^
d9mm..MM^Qm(ti\ M pfcL..i

o wartosci: .\!SA^..-..V.W '̂...^i

tytul prawny: £DlfiSA!Sfi£&£Al~ib[&pdLfiQ^ I3lCS^^C^k£iai£fiLe

III.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitentaudziaiow:

cm.

udzialy te stanowiq. pakiet wiekszy niz 10% udziaiow wspolce: ...JIU&....C

Z tego tytuhi osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
!M&....dQMAJfy.



T9.

Posiadam akeje w spreads las t -easftesia afeep:

akefe &staBD¥%paMe* mg#syiiiz 3©%stealthswspoJcp:™.......

Z teg« ty&is ssi£g£^e£5(ebi&)w roku. uhieg^y:m doehosi w wpokssei: —
. . U&L&L.

Mz&ykssfam} Itsafeyf is6j ma&saek, z: wylajaaaaaem srieais p^a^ezs^D As jege ma^ka
a«fe?taega} 0dL'S&a&&.'£a£ta$eear iaa^ paasi^wes ©safey p^s?sef^ jedtee^ek saramz^eb
.ifi^esrialsega, idb zwkyzsliBW' la% sd koHaaaslaeJ osofey 103505©! Bastepaf*^ salmie, kt&e
podieg^Q ziQraffiw dkoifeeprzetarga - safety peclae opis. miesis:i dai?mb^em* oitego:

L.: ;. dsafefaosi gaspQdascz.% (nalezy podac foonspjas¥B^£-pr23sfej^d22alafe0!&£jb,.

- osobiscie. (M_.„dsit^L....

K z in~;v" or ,j^ji„duikcoi/_.

ZJegetyfefa:csisgQafcmC^am}:w it>toifMs^mptzy^^di^mhMw

- /^..du4up4(__„.
2.. Zarss&ssm.

©daelbimfpra,»®atif3rzsfeioidzialate©sci):,.....,

-osobiscie ILL

- m ziaRymj Mju.

Z tego tytolu osiagaal«533{^la32i) w TokaufeieglyTji dochM w wysokosci:

MuM

3



1. Wsaeiifcaeijtsasdtewyeii{aazssa, :m&£z3%m spoils): ^mM^JS}JJ>6ty..)\ „ —-

-jesteme^oi^KaaE2a^s(Qd:tie%^™.—~—— fjAA&.„lfi

-jesiem ezfeakiemiadysadzerczq3 (odMedy);« i.Vy*&....i

„..„„ , ~ .(to

2. W sfkaldziefeiaeli „.„.„„„
M&..JA<p^

- jestemcafc^emzmz^da (ai teedy)^ ——.
____ ow& „.dd

-jesfceaaa ezJoafeiemradynadzorcze/ (odidMy):....

- Jesiemcsteaflckm komi^ ^wizjf^ (sikiedy):
.^..Mai/>WL

ZfegD iyla&a osa^i^es^#am)w i^teaubieglym doefeod wwysokosci:

_ _ — -y ^
3. Wfimdac]aehprowadza«y<3Ed2M£MoscgGspo<iarcz% j

-JestemesfeBkfeis zaf^^s (©i lse%|: •* j—z ——

-jestem czfesidsmsady aadzsrezef3'i^iESBdy}: ,- ~-«- —
i _ M*.„mAhm~^
- jestemczkmMsmkomisprswizyjuej (odkiedy}: — ~-~

_ Am*jImm
ZtegQ tytidaosiajp#e*B(#aaa)w roku ubieglym dochod wwysokosci:

Inae dochody osiagase z tytafei zatedsfesia ld> iaa^ dzMabiosci zarobkowej lub zajec,
zpodaakm kwot wysMwasycfez kazdego tyfafes: —__—_—-—-j—-~----..~~.-~~-----.~.----~

a,̂ 0^_&Iumvu^.im4d. z^mkzfL AlSl^faJd
Vfa^JUi^ -— - ~—. ^ -

ezpsaiSOLfeLAf&„j gbwh,fifeJWM>cL £Sj*uL21 __



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rokprodukcji):

l6£m<xCT &i ..fx^^JJ^ph
'^ffljgij^ .-::...>'M^.d l.Q,Q£0 2J

x.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^niete kredyty
ipozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

•lux.. d^fyC&u,..

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

&o^^^i.5.M^'r1
(miejscowosc i data)

1Niewlasciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3Nie dotyczy radnadzorczych spoidzielni mieszkaniowych.


